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Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużony do 24 maja 2020 r. Taką decyzję podjął
rząd, z powodu tego, że większość żłóbków i przedszkoli pozostaje nadal
zamkniętych. Wydłużony okres zasiłku przysługuje rolnikowi, bądź
domownikowi ubezpieczonemu w KRUS w związku ze sprawowaniem opieki
nad dzieckiem.
O warunkach dotyczących pobierania zasiłku opiekuńczego KRUS wspominaliśmy już w naszym
artykule. Jednak, ze względu na kolejne przedłużenie terminu chcemy przypomnieć najważniejsze
kwestie związane z pobieraniem zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużony po raz kolejny
Świadczenie z KRUS w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem wydłużono na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia br. Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużony,
więc przysługuje za okres od 31 marca do 24 maja br. Czyli, przez okres w którym to żłobki,
przedszkola i inne placówki pozostają zamknięte. KRUS przyznaje również zasiłek, jeżeli
dzieckiem nie może zaopiekować się niania, bądź opiekun dzienny, w związku z epidemią
COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy KRUS otrzymasz za kolejny okres, a także gdy
składasz wniosek po raz pierwszy
Przypominamy, że o zasiłek mogą ubiegać się rodzice, którym przyznano świadczenie z tytułu
wcześniejszej opieki. Świadczenie otrzymają także rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem po raz
pierwszy. Ponadto, jeśli złożenie wniosku nastąpi przed 3 maja br, a we wniosku podano okres
opieki po 3 maja, to zasiłek można otrzymać za cały okres opieki. Pod warunkiem, że zostaną
spełnione wszystkie warunki określone przez KRUS.

Złóż wniosek o zasiłek opiekuńczy bez wychodzenia z domu!
Wniosek o zasiłek opiekuńczy można pobrać pod tym linkiem. Można go wydrukować, wypełnić
według zamieszczonej instrukcji i przesłać za pośrednictwem poczty do odpowiedniej placówki
KRUS. Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużony, a wniosek można także złożyć poprzez
elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.
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Gdzie można znaleźć więcej informacji?
Więcej informacji odnośnie pobierania zasiłku opiekuńczego można przeczytać na stronie Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Odpowiedzi na pytania można znaleźć również w naszym artykule. Szczegółowych informacji o tym
świadczeniu udzielają także konsultanci KRUS, z którymi można porozmawiać dzwoniąc na infolinię
pod numerem tel: 22 290 35 06.
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